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Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16. februar 2009 med høring
av enkelte kapitler i forslag til ny utlendingsforskrift.

Det er stor konkurranse om høyt kvalifisert arbeidskraft på det internasjonale plan.
Kunnskapsdepartementet er derfor meget positive til de endringer i ny
utlendingsforskrift som vil gi faglærte og spesialister jf § 6-1 første ledd og
§ 6-2 mulighet til "tidlig arbeidsstart" jf § 6-8.

For faglærte og spesialister som er visumpliktige vil ordningen ifølge utkast til ny
utlendingsforskrift § 3-13 annet ledd bety at utenriksstasjonen skal utstede
innreisevisum som nevnt i § 3-13 første ledd når foreløpig bekreftelse fra UDI
foreligger, slik at vedkommende kan reise til Norge og begynne sitt arbeide, melde seg
for politiet og avvente videre behandling av søknad. Dette er positivt.

For å gjøre Norge til et attraktivt land for forskere og andre faglærte og spesialister er
det særlig viktig at også betingelsene for oppholdstillatelse og innreisevisum (D-visum)
for medfølgende familie er tilrettelagt i de tilfeller der faglært eller spesialist etter § 6-1
og § 6-2 er referanseperson. Derfor mener KD at medfølgende familie eksplisitt bør
nevnes i § 3-13 annet ledd. KD er klar over at det er en åpning for dette gjennom at
"etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet, kan innreisevisum gis
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til søker som nevnt i § 10-1 første og annet ledd selv om oppholdstillatelse kreves", men
mener at dette ikke er en tydelig nok bestemmelse.

Kunnskapsdepartementet foreslår at teksten i § 3-13 annet ledd endres til:

"Når det er gitt en foreløpig bekreftelse om at en utlending som er faglært, jf. § 6-1,
første ledd, spesialist jf. § 6-2, eller en ansatt i internasjonalt selskap som nevnt i § 10-5,
skal kunne begynne å arbeide i Norge før søknad om oppholdstillatelse er behandlet,
skal utenriksstasjonen utstede visum som nevnt i første ledd. Utenriksstasjonen skal
også utstede visum som nevnt i første ledd til medfølgende familie jj: lovens §§ 40-42, når
referanseperson er utlending som nevnt i §§ 6-1 første ledd, 6-2 eller 10-5."

Det er stort behov for høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft i Norge, og det er av stor
betydning for faglærte og spesialister at familien gis anledning til å komme til Norge
samtidig som dem. På en arena der kampen om de lyse hodene er stor vil de fleste ikke
la seg rekruttere til arbeid i et land som krever at deres familie blir værende i
hjemlandet i lang tid i påvente av behandling av søknad om oppholdstillatelse.

Ifølge informasjon fra UDI tilhører familien til arbeidsinnvandrere i dag en prioritert
kategori, som har en saksbehandlingstid på maksimum 6 måneder. Gjennomsnittlig
behandlingstid er noe lavere (3 måneder). Dette hvis all dokumentasjon foreligger. På
tross av at både søknader om arbeidsinnvandring og familieinnvandring med
arbeidsirmvandrere skal prioriteres oppleves saksbehandlingstiden for disse
kategoriene som problematisk i dag. Dette byr på mange utfordringer for bedrifter,
forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler som ønsker å rekruttere høyt utdannet
arbeidskraft.

Arbeidsinnvandringsmeldingen (St.meld. nr 18 (2009-2008) gir uttrykk for at man
ønsker en forenkling av utlendingsregelverket og en tilrettelegging for
arbeidsinnvandring av kompetent arbeidskraft. Det er viktig at man i utformingen av
nytt regelverk ikke forverrer forutsetningene for familieinnvandring med
arbeidsinnvandrere, men gjør det enklere at innvandringen kan skje samtidig.
Ordningen med tidlig arbeidsstart (og derigjennom tidlig ankomst til riket) jf. forslag til
§ 6-8 bør derfor også omfatte familie der referanseperson er faglært jf. § 6-1 første ledd
eller spesialist § 6-2.

KD er klar over problematikk knyttet til familieinnvandring i forholdet til
enkeltgrupper- og land, samt problematikk knyttet til tvangsekteskap. KD mener at
regelverket må utformes slik at man skiller mellom familiegjenforening på generelt
grunnlag og familiegjenforening i forbindelse med arbeidsinnvandring, da spesielt med
hensyn til faglært jf § 6-1 første ledd og spesialist jf § 6-2. Vi viser i denne forbindelse til
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Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskriftens kap. 6, § 6-8 annet ledd, jf.
brev av 23. april 2009.

Med hilsen

i(tvi
Itarl sGeorg Ø rn (e.f.)
avdelingsdirektør
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